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UM DOS MAIORES 
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Evento é promovido pela Fecomércio, em parceria com outras entidades 

empresariais e pretende tirar dúvidas de empresários, empreendedores, 

profissionais e formadores de opinião 

 

Com a sanção da Lei que promoveu a modernização das Leis Trabalhistas, 

cujas novas regras passam a valer em novembro, o que realmente vai mudar 

nas vidas do trabalhador e dos empregadores? Quais os novos cenários do 

mercado de trabalho com as novas regras? Para sanar dúvidas e 

questionamentos sobre o tema, o Sistema Fecomércio Rio Grande do Norte 

realiza, em parceria com a Federação das Indústrias, da Agricultura, dos 

Transportes, das Associações Comerciais e das CDLs, além do Sebrae, CDL 

Natal e Associação Comercial do RN, no próximo dia 21, no hotel Holliday 

Inn, o Seminário Modernização Trabalhista: O que mudou? Por que mudou? O 

evento contará com a palestra de José Pastore, um dos maiores especialistas em 

relações de trabalho e recursos humanos do Brasil, que irá tratar das mudanças 

na legislação brasileira. Também participa do debate o deputado federal relator 

da Reforma Trabalhista na Câmara Federal, o potiguar Rogério Marinho 

(PSDB). 

“Já alcançamos uma vitória com a aprovação da reforma trabalhista. Agora 

temos que mostrar, esclarecer que a reforma é benéfica para todos, tanto para 

os empregadores quanto para os trabalhadores, e que ela abre um enorme 

caminho para que possamos ampliar a oferta de vagas de trabalho no mercado. 

E para colocar isso de forma bastante didática e elucidativa, convidamos o José 

Pastore, que é uma das maiores autoridades do país no assunto”, afirma o 

presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz. 

O seminário da próxima segunda-feira é apenas para convidados e cada 

instituição irá fazer a distribuição de senhas-convite aos seus associados, 

diretores e público de relacionamento. 

Reforma trabalhista 

A Consolidação das Leis Trabalhistas, que regia as relações entre patrão e 

empregado, é de 1943 e passou por algumas alterações, mas nenhuma que 

acompanhasse o avanço tecnológico e os novos modelos de trabalho. 

Com o novo conjunto de leis, entre outras coisas, está sendo regulamentada a 

possibilidade de novas formas de contratação, como o trabalho intermitente e a  
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criação de regras para home office. A jornada de trabalho também pode ser 

negociada, sem ultrapassar os limites da Constituição, férias podem ser 

divididas em até três períodos, os acordos coletivos podem trocar os dias dos 

feriados e o intervalo de almoço pode ser reduzido a um mínimo de 30 

minutos. As conquistas da classe trabalhadora, como 30 dias de férias, 13º 

salário, FGTS, descanso semanal remunerado e licença-maternidade, são 

preservadas. 

A reforma trabalhista é a primeira de uma série de mudanças que a população 

espera, em meio à crise econômica e todo o vendaval político que se vivencia. 

O país exige ainda as reformas tributária, previdenciária e política. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA DATA: 15.08.17 
 

Fecomércio/RN: Modernização das leis trabalhistas 
será objeto de seminário dia 21 em Natal 

 

Imagem: Divulgação 

 
O Sistema Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do RN (Fecomércio/RN) 
realiza, em parceria com a Federação das Indústrias, da Agricultura, dos Transportes, 
das Associações Comerciais e das CDLs, além do Sebrae, CDL Natal e Associação 
Comercial do RN, no próximo dia 21, segunda-feira, no hotel Holliday Inn, na capital do 
estado, o seminárioModernização Trabalhista: O que mudou? Por que mudou? 
 
O evento contará com a palestra de José Pastore, um dos maiores especialistas em 
relações de trabalho e recursos humanos do Brasil, que irá tratar das mudanças na 
legislação brasileira, diz texto posto na página virtual da Federação. 
Também participa do debate o deputado federal relator da Reforma Trabalhista na 
Câmara Federal, o potiguar Rogério Marinho (PSDB). 
 
O seminário da próxima segunda-feira é apenas para convidados e cada instituição irá 
fazer a distribuição de senhas-convite aos seus associados, diretores e público de 
relacionamento. 
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Galeria Sesc Cidade Alta abre exposição “Caixa de 

lápis” 

Vernissage acontece nesta quarta, 16 de agosto, às 19h. A entrada é 

gratuita 

  

A 4ª exposição de 2017 da Galeria Sesc Cidade Alta será aberta nesta quarta-

feira, 16 de agosto.Caixa de Lápis, do artista visual Assis Costa, estará aberta 

à visitação gratuita até o dia 13/09, das 9h às 19h, exceto aos finais de 

semana e feriados. A iniciativa é do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço 

Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). 

Caixa de lápis é resultado do trabalho desenvolvido pelo artista 

curraisnovense Assis Costa que, em mais de 25 anos, explorou em sua obra 

um universo artístico que vai além das artes plásticas, passeando também 

pela escultura, quadrinhos, música e literatura. 

Tendo a pintura como principal atividade, o artista trabalha temáticas 

diversas, como Dom Quixote e Sancho Pança, mesclados a São Francisco de 

Assis e à paisagem física e cultural do sertão seridoense. Desse modo, Assis 

Costa cria, a partir de sua pintura, uma identidade regional para esse espaço, 

retratando aspectos da cultura popular como Boi de Reis, Forrós e São João. 

A proposta da exposição é explorar essa dimensão plural do artista, trazendo 

ao público 30 obras pintadas em acrílico sobre tela ou óleo sobre tela que 

pertencem ao acervo do médico, filósofo e colecionador Edrisi Fernandes, 

que, há mais de cinco anos, adquire obras do artista nos mais diversos 

gêneros. 

Caixa de Lápis é uma das atividades promovidas dentro da Mostra Sesc de 

Arte e Cultura. Para ver toda a programação, acesse www.sescrn.com.br. 

http://www.sescrn.com.br/
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Sobre a Galeria Sesc 

Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis trabalhos de 

artistas potiguares para exposições no Sesc Cidade Alta, unidade localizada 

em Natal. Foram escolhidos para expor este ano entre março e dezembro: 

“Pelo Pescoço” de Daniel Torres; “Olhar mais atento”, do coletivo Urban 

Sketchers Natal; “Refugo”, de Elisa Elsie; “Caixa de lápis”, de Assis Costa; 

“Arremedos”, de Natã Ferreira; e “Duna: a busca de um si a que pertencer”, 

de Mariana do Vale. Cada selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 

2.300 brutos. 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a 

produção das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, 

totalizando R$ 48 mil investidos. 

A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com mediadores 

em arte visuais durante o período das exposições. Os profissionais 

desenvolvem o papel de elo entre o público visitante e as obras de 

artes. Além de contextualizar o expectador sobre a exposição, o profissional 

desenvolve ações de arte-educação com o público, incluindo grupos 

escolares. 

   

Serviço: 

O quê? Galeria Sesc abre exposição “Caixa de lápis” 

Vernissage? 16/08 (quarta-feira) | 19h 
Período da exposição? 16 de agosto a 13 de setembro, das 9h às 19h (exceto finais de 
semana e feriados) 
Onde? Sesc Cidade Alta (Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta) 
Agendamento escolar? Escolas interessadas devem ligar para (84) 3133-0360 
ENTRADA GRATUITA  
Programação completa Mostra Sesc de Arte e Cultura: www.sescrn.com.br 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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GALERIA SESC CIDADE ALTA ABRE 

EXPOSIÇÃO “CAIXA DE LÁPIS” 
 

 

 
A 4ª exposição de 2017 da Galeria Sesc Cidade Alta será aberta nesta 

quarta-feira, 16 de agosto. Caixa de Lápis, do artista visual Assis Costa, 

estará aberta à visitação gratuita até o dia 13/09, das 9h às 19h, exceto aos 

finais de semana e feriados. A iniciativa é do Sistema Fecomércio, por meio 

do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). 

Caixa de lápis é resultado do trabalho desenvolvido pelo artista 

curraisnovense Assis Costa que, em mais de 25 anos, explorou em sua obra 

um universo artístico que vai além das artes plásticas, passeando também 

pela escultura, quadrinhos, música e literatura. 

https://4.bp.blogspot.com/-761kkwiA7pI/WZNVplI0CvI/AAAAAAAAmbU/B0-EPZ9UnawxuIPbl-mgGk8BtH9JrLRQgCLcBGAs/s1600/S%252B%25C3%25BAo%2BJo%252B%25C3%25BAo%2Bna%2Bcidade%252C%2BOST%252C%2B40%2Bx%2B40%2Bcm%252C%2B2012_.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-761kkwiA7pI/WZNVplI0CvI/AAAAAAAAmbU/B0-EPZ9UnawxuIPbl-mgGk8BtH9JrLRQgCLcBGAs/s1600/S%252B%25C3%25BAo%2BJo%252B%25C3%25BAo%2Bna%2Bcidade%252C%2BOST%252C%2B40%2Bx%2B40%2Bcm%252C%2B2012_.JPG
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Tendo a pintura como principal atividade, o artista trabalha temáticas 

diversas, como Dom Quixote e Sancho Pança, mesclados a São Francisco 

de Assis e à paisagem física e cultural do sertão seridoense. Desse modo, 

Assis Costa cria, a partir de sua pintura, uma identidade regional para esse 

espaço, retratando aspectos da cultura popular como Boi de Reis, Forrós e 

São João. 

 

A proposta da exposição é explorar essa dimensão plural do artista, trazendo 

ao público 30 obras pintadas em acrílico sobre tela ou óleo sobre tela que 

pertencem ao acervo do médico, filósofo e colecionador Edrisi Fernandes, 

que, há mais de cinco anos, adquire obras do artista nos mais diversos 

gêneros. 

 

Caixa de Lápis é uma das atividades promovidas dentro da Mostra Sesc de 

Arte e Cultura. Para ver toda a programação, acesse www.sescrn.com.br.  

 

Sobre a Galeria Sesc 

 

Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis trabalhos de 

artistas potiguares para exposições no Sesc Cidade Alta, unidade localizada 

em Natal. Foram escolhidos para expor este ano entre março e dezembro: 

“Pelo Pescoço” de Daniel Torres; “Olhar mais atento”, do coletivo Urban 

Sketchers Natal; “Refugo”, de Elisa Elsie; “Caixa de lápis”, de Assis Costa; 

“Arremedos”, de Natã Ferreira; e “Duna: a busca de um si a que pertencer”, 

de Mariana do Vale. Cada selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 

2.300 brutos. 

 

Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a 

produção das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, 

totalizando R$ 48 mil investidos. 

 

A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com mediadores 

em arte visuais durante o período das exposições. Os profissionais 

desenvolvem o papel de elo entre o público visitante e as obras de 

artes. Além de contextualizar o expectador sobre a exposição, o profissional 

desenvolve ações de arte-educação com o público, incluindo grupos 

escolares. 

 
 

http://www.sescrn.com.br/
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Galeria Sesc Cidade Alta abre exposição “Caixa de 
lápis” 

 
Vernissage acontece nesta quarta, 16 de agosto, às 19h. A entrada é gratuita 
 
A 4ª exposição de 2017 da Galeria Sesc Cidade Alta será aberta nesta 
quarta-feira, 16 de agosto. Caixa de Lápis, do artista visual Assis Costa, 
estará aberta à visitação gratuita até o dia 13/09, das 9h às 19h, exceto aos 
finais de semana e feriados. A iniciativa é do Sistema Fecomércio, por meio 
do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN). 
 
Caixa de lápis é resultado do trabalho desenvolvido pelo artista 
curraisnovense Assis Costa que, em mais de 25 anos, explorou em sua obra 
um universo artístico que vai além das artes plásticas, passeando também 
pela escultura, quadrinhos, música e literatura. 
 
 
Tendo a pintura como principal atividade, o artista trabalha temáticas 
diversas, como Dom Quixote e Sancho Pança, mesclados a São Francisco 
de Assis e à paisagem física e cultural do sertão seridoense. Desse modo, 
Assis Costa cria, a partir de sua pintura, uma identidade regional para esse 
espaço, retratando aspectos da cultura popular como Boi de Reis, Forrós e 
São João. 
 
A proposta da exposição é explorar essa dimensão plural do artista, trazendo 
ao público 30 obras pintadas em acrílico sobre tela ou óleo sobre tela que 
pertencem ao acervo do médico, filósofo e colecionador Edrisi Fernandes, 
que, há mais de cinco anos, adquire obras do artista nos mais diversos 
gêneros. 
 
Caixa de Lápis é uma das atividades promovidas dentro da Mostra Sesc de  

https://3.bp.blogspot.com/-yd1HuQXyI7g/WZNWZmSYmYI/AAAAAAABkA8/FVejDyg7Dm4HBI37uTwZpUM-QRyxwRg_gCLcBGAs/s1600/S%25C3%25A3o-Jo%25C3%25A3o-Cidade_ID%2B%25281%2529.jpg
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Arte e Cultura. Para ver toda a programação, acesse www.sescrn.com.br. 
 
Sobre a Galeria Sesc 
 
Em sua terceira edição, o projeto Galeria Sesc selecionou seis trabalhos de 
artistas potiguares para exposições no Sesc Cidade Alta, unidade localizada 
em Natal. Foram escolhidos para expor este ano entre março e dezembro: 
“Pelo Pescoço” de Daniel Torres; “Olhar mais atento”, do coletivo Urban 
Sketchers Natal; “Refugo”, de Elisa Elsie; “Caixa de lápis”, de Assis Costa; 
“Arremedos”, de Natã Ferreira; e “Duna: a busca de um si a que pertencer”, 
de Mariana do Vale. Cada selecionado receberá um prêmio no valor de R$ 
2.300 brutos. 
 
Além do cachê, o Sesc disponibiliza recursos técnicos e financeiros para a 
produção das exposições, assessoria em arte-educação e mediação cultural, 
totalizando R$ 48 mil investidos. 
 
A Galeria Sesc é o único espaço cultural de Natal que conta com mediadores 
em arte visuais durante o período das exposições. Os profissionais 
desenvolvem o papel de elo entre o público visitante e as obras de artes. 
Além de contextualizar o expectador sobre a exposição, o profissional 
desenvolve ações de arte-educação com o público, incluindo grupos 
escolares. 
 
Serviço: 
O quê? Galeria Sesc abre exposição “Caixa de lápis” 
Vernissage? 16/08 (quarta-feira) | 19h 
Período da exposição? 16 de agosto a 13 de setembro, das 9h às 19h 
(exceto finais de semana e feriados) 
Onde? Sesc Cidade Alta (Rua Coronel Bezerra, 33, Cidade Alta) 
Agendamento escolar? Escolas interessadas devem ligar para (84) 3133-
0360 
 
ENTRADA GRATUITA 
Programação completa Mostra Sesc de Arte e Cultura: www.sescrn.com.br 
 
Fecomércio RN 
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Caicó sediará 47ª edição dos Jogos 
Escolares do Rio Grande do Norte 
 

A cidade de Caicó vai sediar, a partir desta terça-feira (15) a 47ª edição dos JERN’s 

(Jogos Escolares do Rio Grande do Norte) – Regional de Caicó. As atividades 

esportivas serão realizadas de 15 a 22 de agosto, no ginásio Nonozão, na Ilha de 

Sant’Ana, IFRN, EECCAM, AABB, SESC Seridó, estádio Marizão, dentre outros 

locais. 

A abertura dos JERN’S acontece nesta terça-feira (15), às 16 horas, no auditório da 

10ª DIRED, com a presença de representantes das escolas e autoridades locais e 

regionais. A competição vai reunir onze municípios, 54 estabelecimentos de ensino e 

nove modalidades esportivas. 
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Prefeitura apoia realização 

dos JERN’S em Caicó 
   

 

 

A prefeitura de Caicó dará apoio a realização da 47ª edição dos JERN’s 

(Jogos Escolares do Rio Grande do Norte) – Regional de Caicó. As  

http://blogdofsilva.com.br/wp-content/uploads/2017/08/JERNS-1.jpg
http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/pref1.jpg
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atividades esportivas serão realizadas de 15 a 22 de agosto, no ginásio 

Nonozão, na Ilha de Sant’Ana, IFRN, EECCAM, AABB, SESC Seridó, 

estádio Marizão, dentre outros locais. 

Uma equipe da secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos 

realizou os últimos ajustes na pista de atletismo do estádio Marizão, 

para que os atletas possam competir nesta modalidade que, inclusive, 

vem obtendo grandes conquistas para o município de Caicó. 

A abertura dos JERN’S acontece nesta terça-feira (15), às 16 horas, no 

auditório da 10ª DIRED, com a presença de representantes das escolas 

e autoridades locais e regionais. A competição vai reunir onze 

municípios, 54 estabelecimentos de ensino e nove modalidades 

esportivas. 
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Prefeitura apoia realização 

dos JERN’S em Caicó 

 

A prefeitura de Caicó dará apoio a realização da 47ª edição dos JERN’s 

(Jogos Escolares do Rio Grande do Norte) – Regional de Caicó. As 

atividades esportivas serão realizadas de 15 a 22 de agosto, no ginásio 

Nonozão, na Ilha de Sant’Ana, IFRN, EECCAM, AABB, SESC Seridó, 

estádio Marizão, dentre outros locais. 

Uma equipe da secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos 

realizou os últimos ajustes na pista de atletismo do estádio Marizão, 

para que os atletas possam competir nesta modalidade que, inclusive, 

vem obtendo grandes conquistas para o município de Caicó. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/pref1.jpg
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A abertura dos JERN’S acontece nesta terça-feira (15), às 16 horas, no 

auditório da 10ª DIRED, com a presença de representantes das escolas 

e autoridades locais e regionais. A competição vai reunir onze 

municípios, 54 estabelecimentos de ensino e nove modalidades 

esportivas. 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG MARCOS DANTAS DATA: 15.08.17 
 

 
 



 

VEÍCULO: BLOG GLÁUCIA LIMA DATA: 15.08.17 
 

Prefeitura apoia realização dos 
JERN’S em Caicó 
 

 

A prefeitura de Caicó dará apoio a realização da 47ª edição dos JERN’s (Jogos 

Escolares do Rio Grande do Norte) – Regional de Caicó. As atividades esportivas 

serão realizadas de 15 a 22 de agosto, no ginásio Nonozão, na Ilha de Sant’Ana, 

IFRN, EECCAM, AABB, SESC Seridó, estádio Marizão, dentre outros locais. 

Uma equipe da secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos realizou os últimos 

ajustes na pista de atletismo do estádio Marizão, para que os atletas possam competir 

nesta modalidade que, inclusive, vem obtendo grandes conquistas para o município de 

Caicó. 

A abertura dos JERN’S acontece nesta terça-feira (15), às 16 horas, no auditório da 

10ª DIRED, com a presença de representantes das escolas e autoridades locais e 

regionais. A competição vai reunir onze municípios, 54 estabelecimentos de ensino e 

nove modalidades esportivas. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/pref1.jpg
http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/pref1.jpg
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SENAC 
VEÍCULO: BLOG WLLANA DANTAS DATA: 16.08.17 
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Palestra em Caicó discutirá papel 
do gestor na superação da crise 
 

“Descomplique, não crie a crise” é o tema do 4° Congresso de Negócios e 

Empreendedorismo do Seridó, evento promovido pelas entidades empresariais de 

Caicó – ACISC, CDL e Sindvarejo – nos próximos dias 25 e 26 de agosto. O 

Congresso discutirá o papel das lideranças empresariais no cenário de crise 

econômica, com dicas de comportamento para alcançar excelência na gestão dos 

negócios. 

Um dos destaques da programação será a palestra “Aprendizado Organizacional: 

prática para uma gestão com excelência”, com o gerente de Planejamento e Gestão do 

SENAC-RN, Alex Corsino. Graduado em Administração, especialista em 

Controladoria Financeira e Coach de Negócios certificado pela International 

Coaching Community – ICC, Alex é professor e facilitador em treinamentos e 

palestras sobre gestão de negócios, carreira e liderança. 

O evento acontecerá no auditório da UFRN, em Caicó, e tem o apoio do Município de 

Caicó, Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica Santa Teresinha, 

UnP e UFRN; patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. As inscrições estão 

abertas na Casa do Empresário de Caicó, com valor promocional para universitários e 

empresários associados. 
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Palestra em Caicó discutirá papel do gestor na 

superação da crise 
 

 
 

“Descomplique, não crie a crise” é o tema do 4° Congresso de Negócios e Empreendedorismo 

do Seridó, evento promovido pelas entidades empresariais de Caicó – ACISC, CDL e Sindvarejo 

– nos próximos dias 25 e 26 de agosto. O Congresso discutirá o papel das lideranças empresariais 

no cenário de crise econômica, com dicas de comportamento para alcançar excelência na gestão 

dos negócios. 

 

Um dos destaques da programação será a palestra “Aprendizado Organizacional: prática para uma 

gestão com excelência”, com o gerente de Planejamento e Gestão do SENAC-RN, Alex Corsino. 

Graduado em Administração, especialista em Controladoria Financeira e Coach de Negócios 

certificado pela International Coaching Community – ICC, Alex é professor e facilitador em 

treinamentos e palestras sobre gestão de negócios, carreira e liderança. 

 

O evento acontecerá no auditório da UFRN, em Caicó, e tem o apoio do Município de Caicó, 

Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica Santa Teresinha, UnP e UFRN; 

patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. As inscrições estão abertas na Casa do 

Empresário de Caicó, com valor promocional para universitários e empresários associados. 
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Palestra em Caicó discutirá papel do 

gestor na superação da crise 
 
 

 
 

“Descomplique, não crie a crise” é o tema do 4° Congresso de Negócios e 

Empreendedorismo do Seridó, evento promovido pelas entidades empresariais de 

Caicó – ACISC, CDL e Sindvarejo – nos próximos dias 25 e 26 de agosto. O 

Congresso discutirá o papel das lideranças empresariais no cenário de crise 

econômica, com dicas de comportamento para alcançar excelência na gestão dos 

negócios. 

 

Um dos destaques da programação será a palestra “Aprendizado Organizacional: 

prática para uma gestão com excelência”, com o gerente de Planejamento e Gestão do 

SENAC-RN, Alex Corsino. Graduado em Administração, especialista em 

Controladoria Financeira e Coach de Negócios certificado pela International 

Coaching Community – ICC, Alex é professor e facilitador em treinamentos e 

palestras sobre gestão de negócios, carreira e liderança. 

O evento acontecerá no auditório da UFRN, em Caicó, e tem o apoio do Município de 

Caicó, Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica Santa Teresinha, 

UnP e UFRN; patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. As inscrições estão 

abertas na Casa do Empresário de Caicó, com valor promocional para universitários e 

empresários associados. 

 
 

http://blogdoserido.com.br/noticias/wp-content/uploads/2017/08/Alex-Corsino.jpg
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Palestra em Caicó discutirá papel 
do gestor na superação da crise 
 

 

“Descomplique, não crie a crise” é o tema do 4° Congresso de Negócios e 

Empreendedorismo do Seridó, evento promovido pelas entidades empresariais de 

Caicó – ACISC, CDL e Sindvarejo – nos próximos dias 25 e 26 de agosto. O 

Congresso discutirá o papel das lideranças empresariais no cenário de crise 

econômica, com dicas de comportamento para alcançar excelência na gestão dos 

negócios. 

Um dos destaques da programação será a palestra “Aprendizado Organizacional: 

prática para uma gestão com excelência”, com o gerente de Planejamento e Gestão do 

SENAC-RN, Alex Corsino. Graduado em Administração, especialista em 

Controladoria Financeira e Coach de Negócios certificado pela International 

Coaching Community – ICC, Alex é professor e facilitador em treinamentos e 

palestras sobre gestão de negócios, carreira e liderança. 

O evento acontecerá no auditório da UFRN, em Caicó, e tem o apoio do Município de 

Caicó, Sebrae, Sistema Fecomércio, FIERN, Faculdade Católica Santa Teresinha, 

UnP e UFRN; patrocínio das Óticas Mirna e Banco do Nordeste. As inscrições estão 

abertas na Casa do Empresário de Caicó, com valor promocional para universitários e 

empresários associados. 

http://glaucialima.com/wp-content/uploads/2017/08/Alex-Corsino.jpg
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Projeto do Senac é destaque na reunião do 

Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas   

15 de agosto de 2017  No comments Article 

  

 O diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, foi um dos palestrantes da 

72ª reunião do Conselho Regional de Turismo do Polo Costa das Dunas, 

realizada na manhã de hoje (15), na sala Capitão-Mor do Centro de 

Convenções de Natal. 

Na ocasião, ele detalhou os principais objetivos do Projeto Verena, parceria 

desenvolvida pelo Senac Rio Grande do Norte com o estado alemão da 

Renânia-Palatinado, por meio da Câmara do Comércio da cidade de Trier. 

Segundo ele, desenvolvimento do turismo estadual, capacitação do corpo 

técnico e inovação do portfólio do Senac são os principais focos da 

cooperação. 

Desde 2016, o Projeto Verena tem contemplado financiamento internacional 

para capacitações voltadas aos profissionais do Senac RN com especialistas 

de referência internacional. “Cerca de 100 vagas já foram disponibilizadas, 

nas áreas de Panificação Artesanal, Sommelier de Vinhos, Gestão Hoteleira e 

de Restaurantes, Metodologias de Avaliação, Desenvolvimento de Destinos 

Turísticos e Formação de Consultores Empresariais. Além disso, mais de dez 

novos cursos foram incorporados ao portfólio da Instituição”, detalhou. 

O diretor regional também explicou que a iniciativa prevê ações com foco no 

desenvolvimento de Destinos Turísticos de municípios potiguares que foram 

selecionados, em virtude de seu potencial: Natal, Tibau do Sul, São Miguel do 

Gostoso e Serra de São Bento. 

http://cristinalira.com/projeto-do-senac-e-destaque-na-reuniao-do-conselho-de-turismo-do-polo-costa-das-dunas/#respond
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O Senac é uma entidade vinculada ao Sistema Fecomércio RN, sendo a 

principal instituição com foco na educação profissional para os segmentos do 

comércio de bens, serviços e turismo no Rio Grande do Norte. 

Atualmente, conta com mais de 350 cursos no portfólio, dos quais cerca de 

100 no segmento de Turismo, Hospitalidade e Lazer. Nestas áreas, entre 

2014 e junho de 2017, realizou mais de 12 mil matrículas no estado. 

O Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas é coordenado pela 

Secretaria de Turismo do RN. O fórum foi criado em 1999 para atuar na 

discussão e proposição de medidas de incentivo à atividade no litoral Leste 

potiguar. É um dos cinco fóruns integrados do Turismo no Rio Grande do 

Norte e o mais importante, pela região em que está inserido, de maior 

predominância da atividade turística. 
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Natal: Projeto do Senac é destaque na reunião do 
Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas 

 

Foto: Assessoria 

O diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do RN (Senac/RN), 
Fernando Virgílio, foi um dos palestrantes da 72ª Reunião Ordinária do Conselho 
Regional de Turismo do Polo Costa das Dunas, realizada na manhã desta terça-feira 
(15), na sala Capitão-Mor do Centro de Convenções de Natal. 
Na ocasião, ele detalhou os principais objetivos do Projeto Verena, parceria 
desenvolvida pelo Senac/RN com o estado alemão da Renânia-Palatinado, por meio da 
Câmara do Comércio da cidade de Trier. 
 
O relato é oriundo da assessoria de comunicação do órgão na capital do estado. 
Segundo ele, desenvolvimento do turismo estadual, capacitação do corpo técnico e 
inovação do portfólio do Senac/RN são os principais focos da cooperação. 
Desde 2016, o Projeto Verena tem contemplado financiamento internacional para 
capacitações voltadas aos profissionais do Senac/RN com especialistas de referência 
internacional. 
 
“Cerca de 100 vagas já foram disponibilizadas, nas áreas de Panificação Artesanal, 
Sommelier de Vinhos, Gestão Hoteleira e de Restaurantes, Metodologias de Avaliação, 
Desenvolvimento de Destinos Turísticos e Formação de Consultores Empresariais. Além 
disso, mais de dez novos cursos foram incorporados ao portfólio da instituição”, 
detalhou. 
 
O diretor regional também explicou que a iniciativa prevê ações com foco no 
desenvolvimento de destinos turísticos de municípios potiguares que foram 
selecionados, em virtude de seu potencial: Natal, Tibau do Sul, São Miguel do Gostoso e 
Serra de São Bento. 
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Projeto do Senac é destaque no 

Polo Costa das Dunas 
Na ocasião, ele detalhou os principais objetivos do Projeto Verena 

Por Redação 

 

 

O diretor regional do Senac, Fernando Virgilio, foi um dos palestrantes da 72ª reunião do 

Conselho Regional de Turismo do Polo Costa das Dunas, realizada na manhã de hoje (15), na sala 

Capitão-Mor do Centro de Convenções de Natal. 

Na ocasião, ele detalhou os principais objetivos do Projeto Verena, parceria desenvolvida pelo 

Senac Rio Grande do Norte com o estado alemão da Renânia-Palatinado, por meio da Câmara do 

Comércio da cidade de Trier. 

Segundo ele, desenvolvimento do turismo estadual, capacitação do corpo técnico e inovação do 

portfólio do Senac são os principais focos da cooperação. 

Desde 2016, o Projeto Verena tem contemplado financiamento internacional para capacitações 
voltadas aos profissionais do Senac RN com especialistas de referência internacional. “Cerca de 

100 vagas já foram disponibilizadas, nas áreas de Panificação Artesanal, Sommelier de Vinhos,  
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Gestão Hoteleira e de Restaurantes, Metodologias de Avaliação, Desenvolvimento de Destinos 

Turísticos e Formação de Consultores Empresariais. Além disso, mais de dez novos cursos foram 

incorporados ao portfólio da Instituição”, detalhou. 

O diretor regional também explicou que a iniciativa prevê ações com foco no desenvolvimento de 

Destinos Turísticos de municípios potiguares que foram selecionados, em virtude de seu potencial: 

Natal, Tibau do Sul, São Miguel do Gostoso e Serra de São Bento. 

O Senac é uma entidade vinculada ao Sistema Fecomércio RN, sendo a principal instituição com 

foco na educação profissional para os segmentos do comércio de bens, serviços e turismo no Rio 

Grande do Norte. 

Atualmente, conta com mais de 350 cursos no portfólio, dos quais cerca de 100 no segmento de 

Turismo, Hospitalidade e Lazer. Nestas áreas, entre 2014 e junho de 2017, realizou mais de 12 mil 

matrículas no estado. 

O Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas é coordenado pela Secretaria de Turismo do 

RN. O fórum foi criado em 1999 para atuar na discussão e proposição de medidas de incentivo à 

atividade no litoral Leste potiguar. É um dos cinco fóruns integrados do Turismo no Rio Grande 

do Norte e o mais importante, pela região em que está inserido, de maior predominância da 

atividade turística. 
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Projetos Orla e Verena discutidos no 

Conselho do Polo Costa das Dunas 
O Conselho de Turismo do Polo Costa das Dunas esteve reunido na manhã de hoje, 15, no Centro 

de Convenções de Natal, para discussões relacionados ao desenvolvimento do turismo potiguar. 

Foto. Mauricio Cavalcante. 

Na pauta da 72ª reunião assuntos como o Projeto Orla, que é um programa do Governo Federal 

para gerenciar a zona costeira, visando o ordenamento territorial dessa área. Apresentado por 

Juliana Rayssa Silva Costa, analista ambiental do Idema. 
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Foto. Mauricio Cavalcante. 

Os conselheiros também conheceram o Projeto Verena, de desenvolvimento do turismo estadual, 

capacitação do corpo técnico e inovação do portfólio do Senac-RN, que foi exposto por Fernando 

Virgílio, da Federação do Comércio do RN (Fecomércio). O Senac é vinculado à Federação e, por 

meio do Projeto Verena, está desenvolvendo uma parceria com o estado alemão da Renânia-

Palatinado. 

Outro tema tratado foi o Serviço de Recuperação da Pista do Aeroporto Aluízio Alves, que será 

realizado a partir do mês de setembro e precisará da interrupção de voos noturnos. O assunto foi 

detalhado por representantes, da Inframérica, empresa responsável pelo Aeroporto. 
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Foto. Mauricio Cavalcante. 

O Conselho do Polo 

São 36 representantes de instituições ligadas ao turismo, autoridades e especialistas, divididos 

entre a União, Estado, municípios inseridos na área do Polo, setor privado e terceiro setor. O BNB 

tem cadeira permanente e responde pelo secretariado do Polo. 
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NATAL SE TORNA A CAPITAL DO DIREITO 

DO TRABALHO 
 

 

 

Na próxima quinta (17) e sexta-feira (18) Natal se torna a capital do Direito do 

Trabalho por sediar o Seminário Reforma Trabalhista - Um Novo Sistema de 

Relações do Trabalho. O evento, que será realizada no Teatro Riachuelo, é o 

primeiro grande encontro científico a tratar da mais importante reforma 

institucional ocorrida no Brasil nos últimos 25 anos. 

https://4.bp.blogspot.com/-R8J6SlC7L1s/WZNRXCMddfI/AAAAAAAAma0/O5HSHw2BcogDnn09OxDbpCJzBCl0PVa0wCLcBGAs/s1600/Reforma%2BTrabalhista.png
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A conferência terá foco no aspecto jurídico da lei, vez que a perspectiva politica 

já aconteceu, no entanto os palestrantes terão a oportunidade de retirar dúvidas 

e esclarecer a nova norma aprovada no dia 11 de julho passado e que entra em 

vigor no próximo mês de novembro, devido a isso, muitas questões precisam ser 

clarificadas diante da adaptação do regulamento de tamanha profundidade. 

 

“Como toda obra humana, qualquer lei é imperfeita e a Reforma Trabalhista não 

é diferente. A interpretação e aplicação da lei são necessárias para que se extraia 

os melhores frutos possíveis, ainda que em alguns pontos possa ter ocorrido 

equívocos”, esclareceu o desembargador Bento Herculano, coordenador 

cientifico do seminário. 

 

Entre os palestrantes, alguns dos ministros mais influentes do Tribunal Superior 

do Trabalho, como Luiz Philippe Vieira de Mello, Alexandre Agra Belmonte e 

Lélio Bentes. Outros nomes também estão sendo esperados com a expectativa de 

uma argumentação acalorada, a exemplo do economista Márcio Pochmann, 

principal reformulador das politicas econômicas do Partido dos Trabalhadores 

(PT). Alexandre Furlan, presidente do Conselho de Relações de Trabalho da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), além do professor da Universidade de 

São Paulo (USP), Estevão Mallet e a desembargador do Tribunal Regional do 

Trabalho do Rio de Janeiro, Vólia Bonfim. 

 

Na pauta do encontro estarão todas as principais alterações advindas da 

mudança na legislação: negociado sobre o legislado, limitações à negociação 

coletiva, novos limites da terceirização, contrato intermitente, arbitragem 

individual, responsabilidade dos empregadores na execução trabalhista, 

limitações à indenização por dano moral, assédio moral, banco de horas, horas in 

intnere, teletrabalho, intervalo intrajornada, entre outros. 

 

O evento está com as inscrições praticamente esgotadas. No âmbito do público 

participam magistrados entre juízes e desembargadores, advogados, estudantes 

de direito, empresários e funcionários do setor de recurso humanos de empresas 

privadas.  “Será o maior público do Teatro Riachuelo no último ano,  
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possivelmente teremos poltronas extras”, adiantou Bento Herculano, vice-

presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. 

 

O Seminário é uma realização do IBEC - Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, 

com o apoio institucional do TRT 21 – Tribunal Regional do Trabalho da 21ª 

Região, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e da ANAMATRA - 

Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e valerá como 16 horas-aula 

de atividades complementares certificadas pelo IBEC. 

 

 

Inscrições:  www.teatroriachuelonatal.com.br 
 
Programação completa no link abaixo: 
http://www.tribunadenoticias.com.br/2017/08/natal-se-torna-capital-do-
direito-do.html 
 

http://www.teatroriachuelonatal.com.br/
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Natal se torna capital do 

Direito do Trabalho 

 
 

Na próxima quinta (17) e sexta-feira (18) Natal se torna a capital do 

Direito do Trabalho por sediar o Seminário Reforma Trabalhista – Um 

Novo Sistema de Relações do Trabalho. O evento, que será realizada 

no Teatro Riachuelo, é o primeiro grande encontro científico a tratar da 

mais importante reforma institucional ocorrida no Brasil nos últimos 25 

anos. 

http://correiodoserido.com.br/wp-content/uploads/2017/08/Reforma-Trabalhista.png
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A conferência terá foco no aspecto jurídico da lei, vez que a 

perspectiva politica já aconteceu, no entanto os palestrantes terão a 

oportunidade de retirar dúvidas e esclarecer a nova norma aprovada 

no dia 11 de julho passado e que entra em vigor no próximo mês de 

novembro, devido a isso, muitas questões precisam ser clarificadas 

diante da adaptação do regulamento de tamanha profundidade. 

“Como toda obra humana, qualquer lei é imperfeita e a Reforma 

Trabalhista não é diferente. A interpretação e aplicação da lei são 

necessárias para que se extraia os melhores frutos possíveis, ainda 

que em alguns pontos possa ter ocorrido equívocos”, esclareceu o 

desembargador Bento Herculano, coordenador cientifico do seminário. 

Entre os palestrantes, alguns dos ministros mais influentes do Tribunal 

Superior do Trabalho, como Luiz Philippe Vieira de Mello, Alexandre 

Agra Belmonte e Lélio Bentes. Outros nomes também estão sendo 

esperados com a expectativa de uma argumentação acalorada, a 

exemplo do economista Márcio Pochmann, principal reformulador das 

politicas econômicas do Partido dos Trabalhadores (PT). Alexandre 

Furlan, presidente do Conselho de Relações de Trabalho da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), além do professor da 

Universidade de São Paulo (USP), Estevão Mallet e a desembargador 

do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, Vólia Bonfim. 

Na pauta do encontro estarão todas as principais alterações advindas 

da mudança na legislação: negociado sobre o legislado, limitações à 

negociação coletiva, novos limites da terceirização, contrato 

intermitente, arbitragem individual, responsabilidade dos 

empregadores na execução trabalhista, limitações à indenização por 

dano moral, assédio moral, banco de horas, horas in intnere, 

teletrabalho, intervalo intrajornada, entre outros. 

O evento está com as inscrições praticamente esgotadas. No âmbito do 

público participam magistrados entre juízes e desembargadores, 

advogados, estudantes de direito, empresários e funcionários do setor 

de recurso humanos de empresas privadas.  “Será o maior público do 

Teatro Riachuelo no último ano, possivelmente teremos poltronas  
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extras”, adiantou Bento Herculano, vice-presidente do Tribunal 

Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. 

O Seminário é uma realização do IBEC – Instituto Brasileiro de Ensino 

e Cultura, com o apoio institucional do TRT 21 – Tribunal Regional do 

Trabalho da 21ª Região, da Academia Brasileira de Direito do Trabalho 

e da ANAMATRA – Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho e 

valerá como 16 horas-aula de atividades complementares certificadas 

pelo IBEC. 

Inscrições:  www.teatroriachuelonatal.com. br 

 
 
Programação completa no link abaixo: 
http://correiodoserido.com.br/natal-se-torna-capital-do-direito-do-trabalho/ 
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Seminário discutirá em Natal a reforma 

trabalhista 

 
Na próxima quinta (17) e sexta-feira (18) Natal se torna a capital do Direito do Trabalho 

por sediar o Seminário Reforma Trabalhista - Um Novo Sistema de Relações do Trabalho. 

O evento, que será realizada no Teatro Riachuelo, é o primeiro grande encontro científico a 

tratar da mais importante reforma institucional ocorrida no Brasil nos últimos 25 anos. 

A conferência terá foco no aspecto jurídico da lei, vez que a perspectiva politica já 

aconteceu, no entanto os palestrantes terão a oportunidade de retirar dúvidas e esclarecer a 

nova norma aprovada no dia 11 de julho passado e que entra em vigor no próximo mês de 

novembro, devido a isso, muitas questões precisam ser clarificadas diante da adaptação do 

regulamento de tamanha profundidade. 

"Como toda obra humana, qualquer lei é imperfeita e a Reforma Trabalhista não é 

diferente. A interpretação e aplicação da lei são necessárias para que se extraia os melhores 

frutos possíveis, ainda que em alguns pontos possa ter ocorrido equívocos", esclareceu o 

desembargador Bento Herculano, coordenador cientifico do seminário. 

Entre os palestrantes, alguns dos ministros mais influentes do Tribunal Superior do 

Trabalho, como Luiz Philippe Vieira de Mello, Alexandre Agra Belmonte e Lélio Bentes. 

Outros nomes também estão sendo esperados com a expectativa de uma argumentação 

acalorada, a exemplo do economista Márcio Pochmann, principal reformulador das 

politicas econômicas do Partido dos Trabalhadores (PT). Alexandre Furlan, presidente do  
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Conselho de Relações de Trabalho da Confederação Nacional da Indústria (CNI), além do 

professor da Universidade de São Paulo (USP), Estevão Mallet e a desembargador do 

Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, Vólia Bonfim. 

Na pauta do encontro estarão todas as principais alterações advindas da mudança na 

legislação: negociado sobre o legislado, limitações à negociação coletiva, novos limites da 

terceirização, contrato intermitente, arbitragem individual, responsabilidade dos 

empregadores na execução trabalhista, limitações à indenização por dano moral, assédio 

moral, banco de horas, horas in intnere, teletrabalho, intervalo intrajornada, entre outros. 

O evento está com as inscrições praticamente esgotadas. No âmbito do público participam 

magistrados entre juízes e desembargadores, advogados, estudantes de direito, empresários 

e funcionários do setor de recurso humanos de empresas privadas.  "Será o maior público 

do Teatro Riachuelo no último ano, possivelmente teremos poltronas extras", adiantou 

Bento Herculano, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do 

Norte. 

O Seminário é uma realização do IBEC - Instituto Brasileiro de Ensino e Cultura, com o 

apoio institucional do TRT 21 – Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, da 

Academia Brasileira de Direito do Trabalho e da ANAMATRA - Associação Nacional dos 

Magistrados do Trabalho e valerá como 16 horas-aula de atividades complementares 

certificadas pelo IBEC. 

Inscrições:  www.teatroriachuelonatal.com.br 

 
Programação completa no link abaixo: 
https://www.novonoticias.com/economia/seminario-discutira-em-natal-a-
reforma-trabalhista 

http://www.teatroriachuelonatal.com.br/
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